
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 1232/Question nº: 1232 

 
Título: /Title: Custos de plantio e preços de comercialização do 

eucalipto 

 

    Por: / By:  Frederico Amorim Chaves 

 
E-mail: frederico_chaves@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 
 

Caro Celso,  

Meu nome é Frederico Amorim Chaves. 

 

Gostaria de ter uma idéia atualizada da média de custo para 
implantação de 1 ha ( um hectare) de eucalipto. Considerando-se, que 

para implantação da floresta nessa área, seriam necessárias todas as 

etapas cabíveis: limpeza de área total, 3 combates iniciais a cortadeiras 

(poderão acontecer outros combates), catação do besouro "manhoso", 
subsolagem, calagem, adubações de base de cobertura e 3 adubações 

de manutenção ( ao fim do primeiro, segundo e terceiro ano), aplicação 
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de herbicida em área total, aceiros, etc. Em síntese, todas es etapas 

possíveis. Qual deveria ser o preço médio final de custo/hectare deste 

eucalipto no fim de 6 anos? Só uma média já basta! 

 
E a outra pergunta é referente aos preços médios do m³ do eucalipto 

em pé, e do m³ do eucalipto cortado e embandeirado. Um eucalipto que 

foi plantado com boas práticas e tecnologia, e com o desenvolvimento 

médio padrão, produzirá em média quantos m³ por hectare? Hoje em 
dia o mercado de energia, celulose e serraria pagam quanto pelo m³? 

 

Existe alguma tabela de desenvolvimento do eucalipto? Isso para que eu 

possa identificar se o meu está dentro de um padrão ou abaixo dele? No 
caso: um eucalipto do tipo urograndis com 1,6 meses deve estar com 

DAP de 10 cm e aproximadamente 9 metros. Existe algo do tipo? 

 

Grato desde já Celso. 
Tenha uma boa tarde. 

Abraço! 

_________________________________________________ 

 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia Frederico – um reflorestamento estado-da-arte para 

maximização da produtividade custa algo entre 4.500 a 5.500 reais por 
hectare, colocando os pontos que você mencionou. Tudo vai depender 

da região, localização, oferta de prestadores de serviço, mudas de 

qualidade, etc. 

 
A produtividade esperada nessas condições- se não for uma região 

sujeita a estresses climáticos (geadas, déficit hídrico, etc.) seria algo 

entre 40 a 45 m³/ha.ano de toras comerciais com casca. Aos 7 anos a 

produção seria de 280 a 315 m³ de toras com casca – sem casca daria 

algo como 250 a 280 m³ de madeira. 
 

O preço de venda varia conforme o mercado regional – podemos colocar 

algo como 40 a 50 reais por metro cúbico sólido de madeira em pé (sem 

colheita, mas sem casca). O faturamento por hectare poderia variar 
então entre R$ 10.000,oo a R$ 14.000,oo quando se adotar esse 

sistema de colheita por corte raso aos 7 anos.  

 

Melhores resultados, mas mais tardios poderiam ser obtidos por manejo 
para toras para serrarias. 

 



O crescimento médio relatado por você deve ser para 1,6 anos e não 

meses – se assim for, está bastante bom. 

 

Um abraço e sucessos. 
Celso Foelkel 
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